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نیاز به داشتن هوش وذکاوت باال نیست.به عبارتی دیگر ، یک فرد خالق الزاماَ  "خالق بودن"برای ه: چکید

والبته کنجکاوی وبررسی پدیده های محیطی اش فردی باهوش نیست، بلکه تنها با استفاده از تجربه ، آزمایش 

خالق بودن به معنای ایجاد تغییراتی درمحیط به منظور کشف  ، قوه خالقیت وابتکار خود را متجلی می سازد.

ناشناخته ها وروابط جدید است.دانش اموزان ذاتا خالق اند، به شرط آن که بتوانیم شرایط وموقعیتی برایشان 

مهارت های ر از ایده ها وابتکارات جالب باشد وآن ها بتوانند بدان وسیله استعدادها وفرآهم آوریم که سرشا

دنیای امروز نیازمند  ناشکفته خود را شکوفا سازند وفرصتی برای رشد وپرورش نیروی خالقانه شان پیدا کنند.

واقتصادی برسند.به همین به رشد وارتقاء درتمام زمینه های اجتماعی ، فرهنگی  زنان ومردان خالقی است که

دلیل آموزش صحیح دانش آموزان ، درجهت رشد خالقیت آنان، باید مورد توجه نظام های آموزش 

درحال حاضر درکشورهای توسعه یافته شکوفایی وپرورش خالقیت دانش آموزان  وپرورش جهان قراربگیرد.

دراین کشورها اهمیت پپرورش آن ها به شمار می رود.، عالی ترین ومهم ترین هدف آموزش وپرورش 

خالقیت به حدی است که در همه مقاطع تحصیلی دانش آموزان از دوره پیش دبستان تاسطح دانشگاه ، 

 (3181،)سلحشور  واحدها ومواد درسی ویژه ای به این موضوع اختصاص داده شده است.

 ردن ، آفریدنخالقیت به معنای خلق ک :واژگان کلیدی

 مقدمه

مده ای که از نیمه اول قرن بیستم به بعد از صحنه اندازه گیری روانی ظاهر شد ، مسئله اندازه گیری آفرینندگی یاخالقیت عاز مسائل  

، معطوف به ( 3313مقدار زیادی کاروتوجه دردو دهه اخیر به ویژه بعد ازکارهای جی .پی گیلفورد)(3138)براهنی وهمکاران ،است.

یکی از دشوارترین موضوع ها برای بررسی است.روان شناسان در این باره که خالقیت یک موضوع خالقیت شده است. خالقیت 

محیطی یا ترکیبی از هرسه است ، اختالف نظر دارند.به عالوه درباره ابزارهای گوناگون که برای خصوصیات شناختی ، شخصیتی ،

 (3138همکاران ،)براهنی و.اندازه گیری خالقیت ساخته شده است ، مشالت جدی وجود دارد
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 (3138)براهنی وهمکاران ،.از نتایج تحقیقات در زمینه خالقیت ، کاربردی مستقیم در کالس درس دارند برخی 

راه حل های فردبرای مسئله باید با نوآوری وارزش برای جامعه توام باشد تاکارخالق نامیده شود برای مثال ، خالق بودن کتاب ها ،     

ها وابتکارات علمی ، منوط به داوری اجتماعی است.ابتکارات علمی را سایر دانشمندان ، داستان ها ونمایشنامه ها را  نمایشنامه ها ، فیلم

ارزیابی می کنند ودر نهایت ، تنها چند اثر به عنوان اثر خالقانه از سخت ترین آزمون ها می  منتقدان ادبی وتئاتر راعموم مردم

 (3138)براهنی وهمکاران ،.گذرند

برای آن که بتوانیم ارزیابی نسبتاَ مناسب از خالقیت کودک خود داشته باشیم.باید هرزمان که با کودکمان هستیم خالقیت را     

دردستور کارذهنی خود قرار دهیم.البته قضاوت درمورد خالقیت ، کارآسانی نیست ، زیرا نمی توان تشخیص داد مطالبی که کودک 

، واقعا برای او مهم یا تازگی داشته باشد.آزمون هایی نیز برای تشخیص خالقیت انجام می جام می دهد برزبان می آورد وعملی که ان

شود.این آزمون ها معموال سواالتی را مطرح می کنند که دانش آموز مجبور می شود یک یا چند پاسخ فرضی به آنها بدهد برای مثال 

جر )یا یک گیره کاغذ یاچند شی معمولی دیگر(پیشنهاد کنید؟چگونه می توان از دانش آموز پرسیده می شود:چندکاربرد برای یک آ

طبق  این اسباب بازی را بهتر کرد؟چه نوع پایانی می توانید برای این داستان بیندیشید؟ازپاسخ هایی که کودکان به این سواالت می دهند

یک سوال می دهد، غیر معمول بودن پاسخ های کودک  ایی که کودک بههضوابطی نتیجه گیری می شود.ضوابطی مانند تعداد پاسخ 

 (3182)ابراهیم زاده درمقایسه با پاسخ هایی که سایر کودکان می دهند واین که کودک تاچه حد درباره هرپاسخ توضیح می دهد.

 زیراندازه گیری کند. این نکته راباید دانست که آزمون های خالقیت تا حدودی می تواند توانایی های ذهنی مربوط به خالقیت را ا

توانایی هایی مانند انگیزه ، که نقش بسیار مهم درتفکر خالق دارد سنجیده نمی شود از طرف دیگر آزمون های خالقیت ، چون 

درمدارس انجام می شود.به احتمال زیاد با اضطراب همراه خواهد بود .به همین دلیل شاید معموالَدر شرایطی نظیر شرایط امتحانات 

عالوه بر آزمون ها ، باید از مشاهدات دقیق وآگاهانه آنان پاسخ دهند وافکار منعطفی داشته باشند.لذا  آموزان نتوانند به راحتی بهدانش 

 ( 3181،صورت گرفته برروی رفتار دانش اموز سود جست)حصار بانی 

درک وشناخت اصل انگیزه درونی خالقیت مرحله بسیارمهم برای تشویق خالقیت در کودکان است .باید زمینه ایجاد خالقیت یعنی  

باعث بروز لذت ورضایت خاطر را درکودکان فراهم کنیم .یادآوری شایستگی ها وایجاد استقالل برای تصمیم گیری درکودکان ،

یی که احساس مسلط بودن به آن دارند ، بیش تر لذت می برند واگر احساس کنند که کار خالقیت می شود.کودکان از فعالیت ها

 (3184.)نساجی زاده ،به آن هاست ، بیش تر برای آن وقت می گذارند متعلق

نگیزه تحقیقات نشان داده است دانش اموزانی که استقالل بیش تری در تصمیم گیری دارند وبه آنان حق انتخاب داده می شود، از ا 

 (3181،)حصار بانی درونی بیش تری برای انجام کار برخوردارند وپیشرفت خالقیت در آنان قابل مالحظه است
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 جوکالس وخالقیت 

سوالی که از نظر عملی بسیار مورد توجه مربیانی است که با خالقیت سروکاردارند این است که تاچه حدودی جو کالس به رفتار 

 شود؟ خالق دانش اموزان مربوط می

( دونوع مدرسه را باهم مقایسه کردند ودریافتند که دانش آموزان مدارس غیر رسمی پیوسته در اندازه گیری تفکر 3338هیدون ولیتون)

اقتصادی مانند انها بودند. ولی درمدارس رسمی به تحصیل –خالق بهتر از دانش اموزانی عمل کردند که از نظر هوشی ووضع اجتماعی 

 (3133)فرهادماهر ،اشتغال داشتند.

(حاکی از آن است که دانش اموزان در شرایط غیر رقابتی در آزمون های انعطاف پذیری ، نمره 3338درمورد این موضوع یافته آدامز )

بهتری کسب کردند، تا افرادی که تحت شرایط رقابتی آزموده شدند. به عالوه اگر آزمون کننده صمیمی وپذیرا بود. دانش آموزان 

 (3133)فرهادماهر ، هتر عمل می کردند.حتی ب

 موانع خالقیت در محیط مدرسه 

 تاکید زیاد برنمره دانش آموز به عنوان مالک خوب بودن 

 همی که دانش اموز احساس کند تنها چیزی کااین مسئله یکی از شایع ترین موانع رشد خالقیت در دانش اموزان به شمار می رود.هنگ

نمرات باالست ونه چیزدیگر ، درنتیجه کسب نمره بیش تر به ارزیابی ها مالک خوب بودن شمرده می شود،اهمیت بیش تری دارد ودر 

خودی خود برای وی حکم مهم ترین هدف را پیدا می کند واو تنها در جهت به دست آوردن آن می کوشد. در چنین جوی تالش 

 (3181،)سلیمانی  برای خالقیت ونوآوری برای دانش آموز معنایی نخواهد داشت .

 روش های تدریس سنتی ومبتنی بر معلم محوری 

به کارگیری افراطی روش های سنتی تدریس که در آن ها غالبا معلم نقش محوری رادرکالس ایفا می کند وبیش تر مبتنی بر سخنرانی 

ی یک نقش فعال ، فرصت مشارکت واستفاده از مهارتهای کالمی است ، سبب می شود دانش آموز درفرایند تدریس ویادگیری وایفا

کم تری پیدا کند، دانش آموزی که در این نوع سیستم تحصیل می کندمجالی برای بروز استعدادهای خالق نمی یابدوبه تدریج 

 (3181،)سلیمانی  تحرک وپویایی خودرا از دست می دهد.

 عدم شناخت معلم نسبت به خالقیت 

شیوه های پرورش خالقیت دانش آموزان خود به تنهایی یک مانع بزرگ در این زمینه محسوب  در بسیاری از موارد آشنا نبودن معلم با

می شود.معلمی که شناخت صحیحی از ماهیت خالقیت ، موانع وروش های پرورش آن نداشته باشد، بدیهی است نه تنها نمی تواند 
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د ، بلکه ممکند است نا آگاهانه وبه مرور زمان کالس در س اقدامی برایبروز استعدادهای خالق دانش اموزان خود در کالس انجام ده

 (3181،)سلیمانی  خود را به محیطی تبدیل کند کهدر آن خالقیت به دانش اموز سرکوب می شود.

 ارائه تکالیف درسی زیاد به دانش آموزان 

.درمواردی که به دان اموز تکالیف  انجام تکالیف درسی معموال بخش عمده ای از وقت دانش آموزان را به خود اختصاص می دهد

زیادی داده می شود واو ناچار می گردد همه توان وانرژی فکری خودرا برای انجام آن تکالیف صرف کند، دیگر فرصت وهم چنین 

 (3181،)سلیمانی  توانایی چندانی برای پرداختن به فعالیت های دیگر نخواهد داشت .

 اشتباه  استهزاء وتمسخر به خاطر ایده یا نظر

درکالس های درس زیاد اتفاق می افتد که دانش آموزی به دلیل مطرح کردن یک نظر اشتباه یا ایده ای نادرست یا عجیب وغریب از 

  طرف معلم یا دانش آموزان هم کالسی خود مورد تمسخر واستهزاء قرارگیرد.

حکم توبیخ وتنبیه رادارد .درنتیجه احتمال دارد این دانش  برای دانش آموزی که گرایش های خالقانه دارد .این نوع برخورد دیگران

آموز به تدریج بیاموزذ که ایده های خود را ازترس این که ممکن است اشتباه  باشد ومورد استهزای سایرین قرارگیرد.اساسا به زبان 

 (3181،ود سرکوب کند)سلیمانی خنیاورد وآن رادردرون 

 :نتیجه گیری

گسترش روز افزون یافته های علمی در کشورهای پیشرفته وفاصله قابل توجه رو به تزاید کشور مادربسیاری از زمینه ها از جمله درامور  

رادرجامعه به خصوص درمدارس ، وخالقیت بینش علمی ، علمی و...ازحد نصاب جهانی ، ضرورت توجه به مقوله علم ، تفکر علمی 

اهیم به صورت اصولی درزمینه رشد وتوسعه همه جانبه کشور اقدامات موثرتری صورت دهیم .اگر می دوچندان می کند.اگرمی خو

از سطحی نگری وحالت انفعالی به سمت همه جانبه موزان ودیگر افراد جامعه دربرابر مسایل ومعضالت جامعه وجهان آخواهیم دانش 

له روی صرف از دیگران به سمت استقالل علمی وخود اتکایی حرکت نگری وتفکر منطقی متمایل شوند.اگر می خواهیم به جای دنبا

سهمی در پیشرفت مادی ومعنوی جامعه جهانی داشته باشیم.قطعا یکی از راههای دسترسی به این اهداف کنیم واگر می خواهیم 

امور دردانش اموزان از طریق  پرداختن به مقوله علم ، افزایش آگاهی علمی جامعه واز آن مهم تر ارتقای کیفیت بینش علمی وفهم

هدف اساسی در پرورش نیروی انسانی به خود شکوفایی است  وخالقیت  های یادگیری وآموزش هونیز شیو منابع آموزشیاصالح

رساندن ایشان در پرتو رشد خالقیت ، ابتکار ونوآوری است.این هدف تحقق نمی یابد مگر آن که افراد مهارت های الزم ، از جکله 

تفکر تحلیلی را فراگیرند.این مهارت آموختنی است ومعلمان با توجه به نقش آموزش والگو دهی خود موثرترین افراد  مهارت

یابی متناسب با اهداف دانش زدرپرورش این مهارت می باشند.معلمان می توانند با شیوه های طراحی موضوعات کالس وتشویق وار
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ننقادانه به طور عملی دررفتار خود به نمایش گذاشتن ان به طور غیر مستقیم ، با استفاده از  آموزان رادربه کارگیری پویایی مهارتهای

 الگوبرداری دانش آموزان ومدل قراردادن خود، اصول اساسی مهارت تفکر نقادانه را به آنان آموزش هند.

 :منابع

 .231آموزان . پیوند .اسفند. شماره موانع وراههای گسترش تفکر وبینش علمی دردانش  .(3182) 3.،  ابراهیم زاده

زمینه روان شناسی ، ترجمه محمد نقی براهنی وهمکاران .جلد دوم، چاپ اول ، تهران ،  .(3138) .ریتا ، ال ، هیلگارد، ارنستاتکینسون ،

 انتشارات رشد

 123شماره پیوند ،  ،ارزشیابی توصیفی بستری برای پرورش خالقیت   .(3181) .ز .حصار بانی 
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 133شماره  پیوند. آسیب شناسی خالقیت کودکان درخانواده . ..(3184) .ا ، نساجی زاده

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/

